
แบบฟอร์มท่ี  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรบัการคัดเลือกและตัดสนิรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษณิ  ปีการศึกษา  256๔ 

 
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

โครงการระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line 
Notify สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อการนัดหมายการประชุมของข้าราชการเจ้าหน้าที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา มีลักษณะ คือ เพื่อต้องการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบหน่วยงานราชการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย   
ช่ือ นางสาวอาลิสา ยูโซ๊ะ   
ตำแหน่ง : นิสิตสหกิจศึกษา  แผนก : บริหารงานทั่วไป  
พนักงานที่ปรึกษา : นางสาวกาญจนี โตะขา    
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน  แผนก : บริหารงานทั่วไป   
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน : ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 18 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ 

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นลักษณะงานในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ธุรการ งานสารบรรณ 
นัดหมายการ ประชุมของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาโดยมีหน้าที่ดังนี้ 
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับลงรับหนังสอืทั่วไปรวมทั้งลงรบัหนังสอืเชิญเข้าร่วมการประชุม เช่น แจ้งหนังสือ
การ ประชุมผ่าน LINE สำนักงานเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุกท่านทราบพรอ้มนัดหมาย
ลงบอร์ด สำนักงาน    
2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างหนังสือออกเลขเวียนจังหวัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
3. ดูแลงานด้านวันเวลาการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา   
4. รับผิดชอบการนัดหมายของข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาผ่าน Line Notify 
5. ดูแลงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

โครงการระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line 
Notify สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ( Plan , Do , Check , Act ) 
เป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ 

           การวางแผนการทำงาน (Plan : P) 
1. เรียนรู้ลักษณะงาน พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับปัญหา  
2. เสนอหัวข้อโครงการแก่พนักงานที่ปรึกษา  
3. ศึกษาวิธีการใช้งาน Google Calendar และศึกษาการใช้งาน Line Notify  
4. ดำเนินการจัดทำการนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE 
Notify  
5. ทดลองใช้ระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify 
6. จัดทำคู่มือการใช้งานของระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติ
ผ่าน LINE Notify  
7. จัดทำรูปเล่มโครงการฉบับสมบูรณ์ 
การปฏิบัติตามแผน (Do : D) 
จากการวางแผนการดำเนินงานแลว้นั้นผู้ศึกษาได้ทำตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้ลกัษณงาน
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ศึกษาพร้อมทดลองวิธีการใช้งานของ Google 
Calendar และระบบ LINE Notify ควบคู่ไปกับการดำเนินงานไปด้วยเพื่อให้ระบบเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดทำคู่มือการใช้งานของระบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานและ
เพื่อมความสะดวกให้แก่บุคลากรมากที่สุด 
การตรวจสอบ ( Check : C ) 
จากการตรวจสอบโดยให้บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจำนวน 17 ท่าน เป็นผู้ ประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบนัดหมายการประชุม โดยสามารถประเมินได้ 2 ช่องทางผ่าน Link Google 
Form หรือผ่าน QR Code เพื่อนำมาประมวลผลสำรวจระดับความพึงพอใจของระบบ 
การปรับปรุงแกไขดำเนินการให้เหมาะสม ( Action : A ) 
จากการจัดทำระบบนัดหมายการประชุม Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line Notify 
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ผู้ศึกษาได้ทำการปรับปรงุรูปแบบข้อความการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้
ความน่าสนใจ มากยิ่งข้ึน ข้อความชัดเจนอ่านง่ายข้ึนโดยการแก้ไขCode เพิ่มฟังก์ช่ันวันเดือนปีเพื่อให้
ข้อมูลซิงค์ตามวันที่ปฏิทิน ปัจจุบันในการแจ้งเตือน 

 
บทคดัย่อ 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แรงงานมีผลิตภาพสูง มี
หลักประกัน ความมั่งคงในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี  

จากการที่ได้เข้าปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษา ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่
ปรึกษาให้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งในการได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนั้น จะต้องดูแลเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ ลงรับหนังสือ นัดหมายการประชุม 
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เข้าร่วมการประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัดยะลา ออกพื้นที่ตามสถานประกอบการในจังหวัดยะลาและ
ดูแลเกี่ยวกับการรับ-หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมของ หน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้ง
เตือนอัตโนมัติผ่าน Line Notify สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงพบว่า
ในแต่ละวันแรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มีการประชุมหลาย ๆ เรื่อง จำเป็นต้องมี
การ บริหารจัดการบนัทึกการนัดหมาย ซึ่งจากเดิมมีการแจ้งเตือนนัดหมายการประชุมทาง Google 
Calendar ทุก ๆ เช้าประมาณเวลา 06.00น – 07.00 น.จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกภาพปฏิทินการนัด
หมายส่งไปยัง LINE สำนักงาน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ ก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
หลายข้ันตอน และสูญเสียเวลาการปฏิบัติงาน อื่น ๆ นิสิตสหกิจศึกษาจึงจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา
เกี่ยวกับระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านLINE Notify 
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยจะแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify สำนักงานแรงงานจังหวัด
ยะลาตามวันและเวลาในการแจ้งเตือนตามที่ได้ตั้งค่าไว้ใน Google Calendar เพื่อความ สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบ
หน่วยงาน ราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา   

 
จากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงานจังหวัดยะลา สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้เล่าเรียนมาในเรื่อง การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการภาครัฐ โครงการศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย ์และรายวิชาอื่นๆ 
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนนุสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 

การจัดทำโครงการ “ระบบนัดหมายการประชุมทาง Google Calendar แจ้งเตือนอัตโนมัติ
ผ่าน Line Notify สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา” ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน
จังหวัดยะลานำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนการนัดหมายการประชุม เมื่อมีการแจ้งเตือนการ
นัดหมายในทุกๆเช้าบุคลากรในสำนักงานก็จะได้ทราบ เพื่อช่วยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ประหยัดเวลา สร้างความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องบันทึกภาพ
หน้าจอในทุกๆเช้า สามารถนำเวลาน้ันไปปฏิบัติงานอื่นๆได ้อีกทั้งยังสามารถลดเวลาและข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงยังเป็นการพัฒนาระบบหน่วยงานราชการของ
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา และยังสามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย 

เมื่อมีการกำหนดให้มีการ Run Code ทุกเช้าๆ เพื่อตรวจสอบว่าวันนี้มี Event อะไรบ้าง 
และให้แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ในทุกเช้า โดยสร้าง Event ในปฏิทินในช่วงเวลาใดก็ได้ และตั้งค่า
ระบบในช่วงเวลา 06.00 น.ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน line Group สำนักงาน จากการนำ
ระบบนัดหมายการประชุมนำไปใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่เสร็จสิ้นสห
กิจศึกษา ทางสำนักงานได้นำระบบการนัดหมายการประชุมนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
ตัวอย่าง การัดหมายการประชุมแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line Group  

        
 


